
REGULAMIN 
 

Świadczenia usług drogą elektroniczną przez Firmę ZIARN-POL Sp. z o.o. 
 

I. DEFINICJE  
1. Usługodawca  

ZIARN-POL Sp. z o.o.  
2. Klient  

Osoba fizyczna lub prawna, która poprzez podpisanie oświadczenia wyraziła zgodę na 

postanowienia regulaminu.  
3. Oświadczenie  

Oświadczenie Klienta wyrażającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i 

marketingowych drogą elektroniczną.  
4. Regulamin Niniejszy 

regulamin. 

 

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin określa:  

a) prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów,  
b) zasady ochrony danych osobowych.  

2. Usługodawca świadczy usługę polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji 

handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez ZIARN-

POL Sp. z o.o. oraz partnerów i podmiotów współpracujących, w formie e-maila lub 

wiadomości SMS.  
3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 

 
III. ZAWARCIE UMOWY  

1. Zawarcie umowy następuje po wyrażeniu przez Klienta zgody na przesyłanie informacji 

handlowych i marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez 

Usługodawcę w formie oświadczenia. 

2. Przykładowy wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
3. Podpisując oświadczenie Klient akceptuje postanowienia Regulaminu.  
4. Przesyłane przez Usługodawcę informacje są nieodpłatne. 

 
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Każdy Klient ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.  
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do prawidłowej realizacji usług, 

określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta 

przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych.  
3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać 

zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:  
a) nazwisko i imiona,  
b) nazwa firmy,  
c) NIP  
d) adres poczty elektronicznej,  
e) numer telefonu komórkowego.  

4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i odpowiada za ich zabezpieczenie 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klienta 



przetwarzane są w celu świadczenia usług, o jakich mowa w Regulaminie. Klient ma prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak brak ich podania uniemożliwi realizację usługi i będzie skutkować pozbawieniem 

umowy mocy prawnej. 

 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY  
1. Klient ma prawo rozwiązać umowę w każdym momencie jej trwania poprzez poinformowanie 

o tym fakcie drogą elektroniczną pod adresem sekretariat@ziarnpol.pl, telefonicznie nr 

552612855 lub poprzez pocztę tradycyjną na adres: ZIARN-POL Sp. z o.o., Górki 22B, 82-

500 Kwidzyn. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2015  
2. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w drodze powiadomienia Klienta o 

tym fakcie wiadomością elektroniczną.  
3. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem 

www.ziarnpol.pl w zakładce: „Do pobrania”.  
4. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.  
5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny, 

właściwy ze względu na adres siedziby Usługodawcy.  
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. 

mailto:sekretariat@ziarnpol.pl
http://www.ziarnpol.pl/


Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia Klienta. 
 

 

…………………,dnia……….. 
 
 
 
 

 

Imię i Nazwisko:  
 

Nazwa Firmy:  
 

NIP:  
 

Nr telefonu:  
 

Adres e-mail:  
 

 

TAK* NIE*  

□ □ 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133,poz.883), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celu przekazywania mi za 

pomocą środków  komunikacji elektronicznej  (E - mail,  SMS),  informacji handlowych i marketingowych 

dotyczących  usług i produktów oferowanych przez ZIARN - POL Sp. z o.o. Zostałem /am poinformowany /a, 

że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich 

przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest ZIARN-POL Sp. z o.o. z siedzibą w: Górki 22B, 82-

500 Kwidzyn.  

□ □ 
Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez ZIARN - POL Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach 22B, 82 - 500  

Kwidzyn,  za  pomocą  środków  komunikacji elektronicznej  (E - mail,  SMS),  informacji handlowych  

i marketingowych dotyczących  usług i produktów oferowanych przez ZIARN - POL Sp. z o.o.  

□ □ 
Oświadczam,  iż  zapoznałam(em) się z Regulaminem  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną Firmy ZIARN - 

POL Sp. z o.o. i go akceptuję. 

 

 
 
 
 
 

 

…………………………….………………….  
Czytelny podpis 


